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SSorträg e:
Söolföfunft unb SlolftfUcbcr: $rof. ©art (gtanfreid)), 

35ennemantt (deutjchlanb), ©renfamp-ftornfelb 
(^olen), Anbreo Ĉe (Rumänien), d t. Dl- 
febroanger (^aläftina.)

©pradiforidjung: jßrof. ©oflinfon—Sitetpool (@ip. 
als 49eg ju t <Spxad)n?iffenfê aft).

Ale buht: <ßrof. 33ujroib — lagelonijcbe Unioerfität 
fttafau (9Renf<b unb ^Rifroben), d r . ißaScal 
deuel-Seipjig (1 . ÜReue ©rfolge in bet dbetapie 
bet Sungenfdĵroinbfucbt. 2 . Übet bie 35erlän* 
gerung bes menfeblicben Sehens).

SBiffcnfdjaft: d r . ^outntet b’Albe (dbema roirb 
ltocb befauntgegeben), SRinalbo Dtengo, früher 
im aftronomifetoen Obfertatorium ftlorenj (die 
©onne), d r . ©tromboli-jßija (©leftrometall* 
urgie in Italien).

internationales Arbeitsamt beS ®ölferbnnbeS:
®. ©. dareüi, offizieller delegierter beim 
Kongreß. (1 . Konstitution unb3 iele. 2 . Arbeit 
unb ©rfolge)

©fperanto bei ben öfterreidjifdien önnbc^babneit.
das fd)toebtfĉ e ©ifenbahnetfacborgan »Sig

nalen“ Deröffentlidjt ben ©tlojj beS ©eneralbireftotS 
ber öft. 35. 35., in roeldjem bie 33abnbebienjieien 
jum Semen beS ©jp. aufgeforbert roerben unb baS 
iragen beS ©jp.-AbjeicbenS im dienfte geftattet 
roitb, unb einen ^Bericht über bie ®fp..93eroegung 
unter ben öft. ©ijenbabtecn.

d as  „SRitteilungSblatt ber internationalen 
dranSportarbeiter-ftöberation", ©i$ Amfterbam, 
teröffentlicbt in feiner iännernummer obigen ©t* 
lafj »ieju bemerrt baS Organ be$ ©inbeitŝterbanbeS 
ber ©tfenbabner deutfcblanbs: „2Bir erroarten, bajg 
ftcb auch bie Ipauptoerroaltung ber beutfeben Sieidjs- 
babn»@cfellf(baft ju einer ähnlichen Verfügung auf* 
jdjroingt, benn bie ffötberung beŝ ®fp. liegt burtb- 
auŝ im bienftlicben Sntereffe.“

©fperanto im internationalen Arbeitsam t.
©cbon feit mehr als 5 fahren benüßt bas 

internationale Arbeitsamt im 33ölferbunb ©jperanto 
für feine iroecte. der Seitung „Esperanto“, bem 
Organ bes 28elt*®fperanto*©unbeS (Universala 
Esperanto Asocio) iit ©enf legt baS Amt ein in 
einer Auflage Bon 10.000 ©tücf erfcbeinenbeS iRadp 
rid)tenblatt in ©jperanto bei. daS Amt oerfenbet 
au<b alle SRitteilungen au bie treffe aufcet in 
©uglifcb unb gtanjOfijd) auch in ©jperanto.

'JRinifter ^ a in le t^  unb ©jperanto.
der franjöfifcbe ARinifter jßaul ^ainletä, 2Rit* 

glieb ber Afabemie ber SBifjenfcbaften, ber fd)on 
oerjebiebene SRale feine Anteilnahme für bie ©jper« 
anto SBeroegung auSgebrüdt bat, i)at bie ihm ange
botene ©bre angenommen, SRitglieb bes ©brenauS- 
fcbuffeS ber internationalen SBiffenidjaftlicben • 
8 fperanto-®ejelIjcbaft ju roerben.

©jperanto unb bir Literatur.
die ©jperanto-Siteratur, bie febon mehr als 

5000 oerjebiebene Ausgaben umfafet, bat eine roert* 
tolle 93ereicberung erfahren bur<b baS ©rfdjeinen 
einet faft 500jeitigen Äa t a l a n i j c b e n  Antbo* 
Iogie in einet SujuS-AuSgabe, beten Aufgabe eS 
ift, bie große ©fperanto Öffentlicbfeit im AuSlanbe 
mit ben ©djäfcen ber fatalanijcben Siteratur be- 
tannt ju machen.

©jperanto unb bic ded jnü .
der deutfebe SSerbanb tecbnijcb-roiffenjcbaftlicbet 

33ereine (®. ®.),bem bie bebeutenbften Körper febaften 
angebören, bejebäftigt ficb lebhaft mit ©jperanto unb 
bat feinen ©ejebäftsfübrer jum lebten 3BeIt-©fperanto- 
Äongteü gejanbt. ©ein offijieOeS Organ mit Aus
gaben in englifeber unb fpaniieber ©ptacbe (En
gineering Progress unb El Progreso de la In- 
genieria) enthält in jebemdeil eine ©fperanto-Spalte. 
der 3Serbanb bemüht ftd), mit .fiilfe bet ©jperanto- 
SSerbinbungen feine 33ejiebungen jum AuSlanbe ju 
ter^ärieti.

Kion vi trovas taüga, elektu el supra enb&vo por enmeto en gazetojn de via loko. Sendu al ni eltranĉaĵon!
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„Radio-Wien (Welle 582,5).“ Übungsecke zum Esperantokurs.
Geleitet von Walter Smi t a l ,  Vorsitzender der „Vertreterschaft der Wiener Esperanto-Vereine*.

Longa leiero al mia afiskultantaro.
(Dua daürigo.)

„Bonan apetiton!“ „Bonan apetiton!“ 
mi respondis. Li klinis sin ridetante kaj 
diris: „Mi dankas al vi.“

Tuj la leciono estis daurigata:

Gin langer iörief an meine #Örer.
(3 meite gortfefeung.)

„@uten Appetit!" „Bonan apetiton!“ aut* 
roortete ich. Sr (oer)nelgte fid; läd)elnb unb jagte: 
„Mi dankas al vi.“

Sogleich würbe bie Seftion («= Unterrichtseinheit) 
fortgefeßt ( =  bauern gemacht;:

„Ni trinkas kafon. La kafo estas varmega.“ Tio estas poteto. La kafo estas en 
la poteto. Tio estas benko. Ni sidas sur benko. Tio estas tablo. Ni sidas ĉe tablo.

Tiel mi tuj en la komenco lernis tiujn 
vortojn, kiuj estas la plej gravaj por la 
apliko de la lingvo en la ĉiutaga vivo. 
Ĉion mi devis montri kaj samtempe nomi.

La personajn pronomojn mi lernis per 
tingra montrado dum la interparolado 
samtempe kun la plej necesaj verboj; 
ekz(emple).: Mi sidas. Vi staras. Nun vi 
sidas kaj mi staras. Li iras. La papero 
(ĝi) kuŝas sur la tablo. Ni lernas Es- 
peranton. La oficiroj (ili) loĝas en ba- 
rakoj. La potetoj (ili) staras sur la tablo.

Malfacila estis la praktika apliko de 
„ŝiu, ĉar en nia ĉirkaŭaĵo mankis virina 
„objekto“. Li rakontis al mi pri fraülino 
kaj uzis ĉe tiu ĉi okazo la pronomon „ŝi“. 
Plue li klarigis al mi: „La vorton „vi“ 
oni uzas ankaü, se oni parolas al multaj 
personoj, ne nur se oni parolas al unu.“ 

Tiel daŭriĝis. Mi aüskultis atente kaj 
zorge notis ĉion novan per ĉarpentista 
krajono sur kruda flaveta pakpapero.

Kiam ni tagmeze disiris, mi premis 
köre lian manon dirante: „Mi dankas al 
vi, kamerado!“ „Kamarado“, li korektis. 
Mi ripetis korekte: „Kamarado“. — „Ne- 
nio dankinda! Bonan apetiton! Gisrevido!“

Post ĉiu antaŭtagmeza leciono mi 
laboris posttagmeze sola, ripetis ĉiujn 
lernitajn vortojn en aliaj novaj frazetoj 
kaj ordigis ilin sisteme sur apartaj pa- 
perfolioj.

Tiel mi diligente laboris ĉiutage kaj 
baldaü havis belan sukeeson, pri kiu rai 
raportos en venonta daürigo.

(Daürigo sekvos.)

©o lernte ich (jo)gleich im Stnfang(e) jene SBörter, 
welche bie wichtigsten für bie Sinroenbung ber ©brache 
im (all)täglicheu Sehen finb. 9Meg (wen?) mujjte ich 
geigen unb gleichzeitig (be)nenneu.

2 )ie berfönlichen Fürwörter lernte ich bnr4  ftin» 
gerjeigen mährenb ber Unterrebung (wdhreub best 
©efbrächeg) gleichjeitig mit ben notmenbigften 3 «t* 
Wörtern: beifb(ielg)m(eife).: 3 4  fifce. ^  3«$t
fißeft bu unb id) flehe. @r geht. $ag ^abier (eg) 
liegt auf be nXtfd). 2Bir lernen ©fberanto (wen?). 
2 )ie Offiziere (fie) wohnen in ©araden. 3)ie £öbf4 en 
(„§aferln") (fie) fielen auf bem Sifch-

©4wer war bie piaftifcbe Slnwcnbung oon „§i“ 
(fie), weil in unferer Umgebung ein weibliche  ̂
„Dbjeft" fehlte. (Sr erzählte mir üon einem ^täulein 
unb öermenbete in biefem bag gürroort „§iu. 
Söeiter erflärte er mir (machte mir flar): „'Sag 
SEBort „vi“ benüfct man auch, »nenn man ju hielen 
©erfonen fbri4t, nicht nur, wenn man ju einer 
fbricht."

©o ging cg weiter (=  jeßte feg] fid) fort). 34 
horchte aufmerffam unb notierte forgfant alles ffteue 
mit einem 3intraermannS»93leiftift auf rohem gelb» 
liebem ^Sadbabier.

911S mir mittagg auseinanber gingen, brüefte ich 
herglich feine §anb (unb) jagte (=  fagenb): „Mi 
dankas al vi kamerado!“ „Kamarado“, oetbefferte 
er. 3 4  wieberholte richtig: „Kamarado“. — „9ti<htŝ 
banfengwerteg! ®uten Übbetit! ?luf 2Bieberfehen!"

9?a4 jeber oormittagigett Seftion arbeitete i4  
nachmittag# allein, wieberholte alle gelernten SBörter 
in anbeten neuen ©ä^djen unb orbnete fie fhftematif4  
auf befonberen Üßabierblättcrn.

©o arbeitete ich fleißig (all)tägli4 nnb hattc 
halb einen f4önen Srfolg, über welchen i4 in einer 
folgenben ^ortfeßung berichten werbe.

(tfortfeßung wirb folgen.)
4
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La ekzercanta Esperantisto. — Jler übcnfcc (üfpcrüntift.
Geleitet von Dr. Emil Pfeffer ,  Presseleiter der »Vertreterschaft der Esperanto-Vereine

Österreichs“.
lteligia poezio.

Religiöse Dichtung.
La suna kanto de Franclsko de Assisi.
Der Sonnengesang des Franz von Assisi.

Plej supera, ĉiopova, kompata Sinjoro!
Höchster, allm ächtiger, m itleidiger Herr!
Via estas la adoro, la arrandiozo Laj la
Dein ist die Anbetung, die Herrlichkeit und die

honoro kaj ĉia benado:
Ehre und jegliche Benedeiung:

Sole al VI konvenas ili!
Allein Dir gebühren sie!
Kaj neniu homo diguas nomi Yian nomoti!
Und kein Mensch ist würdig (zu)nennen Deinen Namen!

Adorata estu, Di-Sinjoro kon ĉioj
Gepriesen seist Du, Gott, (mein) Herr, init allen

Vlaj kreitaĵoj1 *), precipe kan la uobla
Deinen Geschöpfen, vornehmlich mit dem edlen
frato suno,
Bruder Bonne,

Kiu la tagon elikas kaj lurnas al ni per
W eicherden Tag w irkt und leuchtet uns durch

sia iumo!
sein Licht!

Kaj helaestas ĝi kaj radiantaen grandabrilo!
Und schön ist er und strahlend in großem Glanze!
De Yi, ho Sinjoro, gl estas la simbolo!
Von Dir, o Herr, er ist das Sinnbild!

Adorata estu, Sinjoro, pro la fratino,
Gepriesen sei, (mein) Herr, wegen der Schwester,

la luno, kaj pro la steloj —
des Mondes, und wegen der Sterne —

Bar la ĉielo Yi ilin formis, klarajn kaj
Auf dem Himmel Du sie hast geformt, klar und

belajn*
schön!

Adorata estu, Sinjoro, pro la frato, la
Gepriesen sei, (mein) Herr, wegen des Bruders, des

Tento, kaj pro la aero kaj pro la
W indes, und wegen der Luft und wegen der
nuboj kaj pro ĉia vetero,
Wolken und wegen jeglicher W itterung,

Per kiuj Yi al Yiaj kreitajoj donas
Durch welche Du Deinen Geschöpfen gibst

rlY-snbtenon!
(eine) L ebensunterstütung!

Adorata estu, Sinjoro, pro la fratino, la
Gepriesen sei, (mein) Herr, wegen der Schwester, des

akvo,
W assers,

Kiu estas tre utila kaj humila kaj bon-
Welche ist sehr nützlich und dem ütig und köst-

gusta8 kaj ĉasta.
lieh und keusch.

l ) krei fdjöffen, krelta flefebaffen, kreitujo etwa« (Bf-
fcfcŭffcneŝ, ein (Sefcböpf. — *) bona 911t, gusto ®c)<bma&,
bongusta fctynarf&art.

Adorata estu, Sinjoro, pro la frato, la
Gepriesen sei, (mein) Herr, wegen des Bruders, des

fajro, per kiu Yi Yin heligas,
Feuers, durch welchen Du Dich erhellst,

Kaj gi estas bela kaj ĝoja kaj tre forta
Und er ist schön und freudig und sehr stark

kaj potenea.
und gew altig.

Adorata estu, Sinjoro, pro nia patrino.
Gepriesen sei, (mein) Herr, wegen unserer Mutter

la tero,’
der E rd e ,

Kiu nin nutras kaj portas kai diversajn
Die uns ern&hret und träg t und m annigfaltige

fruktojn naskas kaj kolorajn florojn kaj
Früchte gebiert und farbige Blumen und

lierbojn.
Kräuter.

Adorata estu, Sinjoro, pro tiuj, kiuj
Gepriesen sei, (mein) Herr, wegen derjenigen, welche

pardonas pro amo al Yi kaj malfortecon
verzeihen aus Liebe zu Dir und Schwachheit

suferas kaj malgojon!
dulden und T rübsal;

ßenataj tiu j, kiuj suferas eu paco: Oar
Gesegnet diejenigen, welche dulden in Frieden: denn

de Yi, ho Plej Supera, ili estos
von Dir, o Höchster, sie werden sein

kronataj!
gekrönet!

Adorata estu, Sinjoro, pro nia fratino,
Gepriesen sei, (mein) Herr, wegen unserer 8 chwester,

la korpa,. morto.
des leiblichen Todes,

Kiun neniu homo vivanta eritos f
Welchem kein Mensch lebender entrinnen w ird !
Ve al tiu, kiu mortis en mort-
Wehe demjenigen, welcher verstorben ist in (einer)

peko#
Todsünde.

Renataj tiuj, kiuj ripozas en Via auper-
Gesegnet diejenigen, welche ruhen in Deinem aller-

sankta3) volo,
heiligsten W illen,

Car al ili la dua morto povas fari nenian
Denn ihnen der zweite Tod kann tun kein

malbonon.
Übel.

m •»

Adoru kaj benadu Di-Sinjoron kaj dlru
Preiset und benedeit Gott, (den) Herrn und saget

al Li dankon
Ihm Dank

Kaj serru al Li en granda humileeo!
Und dienet Ihm  in großer Demut!

T r a d u k i i  D_ro E m il p f e ffe r.
Übersetzt

*) wörtlid): iibtr&eilüjen.
% •

«
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Korto kun kolonaro en landestrara dorao.

Nia Sesa cn Graz.
Pentekoston 22.—24. majo 1926.

A

Cu vi konas la nomon Alexander v. H u m b o l d t ?  Li nomis Graz kroro 
Salzburg la plej bela urbo de Eŭropo. Poetoj kantis pri la sonĝanta urbo de la 
ĝardenoj: H a me r l i n g ,  Willi. F i s c h e r  kaj Kud. Hans Bar t sch gloras ĝin.

Al tiu belega urbo situanta en rondvalo raalfermita je sudoriento, kie sub 
blua ĉielo tiugpendas en la varma aero trilanta birdaro, al tiu de pensiuloj pre- 
ferata ripozejo kaj de fremduloj pli kaj pli ftatata vojaĝcelo ni invitas kore niajn 
samideanojn por 22.—24. de 1’ ĝuiga monato majo.

La kongreskotizo estos tre inalalta: 3.— ŝilingoj! Por familianoj nur 1.50 ŝiliugoj. Kiu 
sin anoncos tuj, ricevos malniultekostan logejon. Ankaŭ por malmultekosta manĝaĵo zorgos L. K. 
— Ĉiel oni ngrabligos al vi la restadon tie, se — vi baldaŭ anoncos vin. Do, torentu al Graz 
sed antaŭe viaj anonckartoj!

Proponojn — ear ni ja deziras labori tie malgraŭ ĉiuj agrablaĵoj —, bonvolu sendi 
ĝls 5. aprilo al A. E. D.-centro, por ke ni povu publikigi ilin en la apnla n-ro de A. E.

Necese estas ankaŭ, ke jam  nun en ĉiu oŭstria grupo estu priparolata kaj decidata 
laborprograruo loka por aŭtuno, kaj ke la delegitoj venu al Graz kun detalaj raportoj pri 
faritaĵoj kaj laborprojektoj.Nur tiel ni atingos efikan kunlaboradou de ĉiuj kaj „la ßukceso estos nia!"

A. E. D.
1.H kliSo» »fable disponigis al ni „Ost. Verkehrswerbmigs-Ges.“, W ien, I., Nibelungengasse 4.

(Ffpcraiito-vfiruppc be$ SouriftcnDcrctnŝ „$ic 
'.Uflturfrcunbc", 59ica II, labet jaÄuSflügen ein: 
21. III. a) 9iaj: (®ai«lod)). 'Jiur fŭr Sdpoinbelfreie 

nnb (£i#gel>er. 9lbr. DortagS 18 Uf>r 15 nad) 
IßapeibadpNeidjenau. lour. Satte S 8. 5ŭ^t. 
^interreiter;
b) freie SGBanberung. 3 ui- 9hifeborf, ^auptplafc, 
8 Ubr 80. gŭ$t. m .  9JiŭQet.

28. III. Siucpberg. Slbf. 8 Uf>r, SSefibâ n nad) 
fRecfatoinfel. ^ŭljr. ^oppe.

4. IV. §ujarenteinpel. 2lbf. oon itfauer nad) SJföbling, 
8 Upr 30. gŭljr. Slb. Füller.

11. IV. ^reie SBanberung. 3uf* SRufjborf, §aupt* 
plajj, 8 Ulfr 30. ftiiljr. 33ube$.

6lperanto-6otte$dienrt in der 
ItlinoritenltirdK.

21. 20iür̂  1926, 10 Uf)r, mit
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18a Universala Kongreso de
Esperanto

kaj
Internacia Somera TJniversitato.

Edinburgh, 31. julio —7. aügusto 1926.
Ne proferaslu *ian aiiĝon.

Kotizo £  1.
Oiujn informojn volonte donos la sekre- 

tarioj de L. K. K.

Pan-Eüropo.
Originalartikolo por A. E. de 

R N. Coudenhove-Kalergi.
La paneŭropa movado komenciĝis en 

aütuno 1923a kun apero de la libro 
„Pau-Eüropa“. Hodiau, en la tria jaro 
de sia ekzisto, ĝi entenas unu el la plej 
fortaj impulsoj de la raondpolitiko.

La paneüropa movado komenciĝis 
okaze fondo de 1’ Paneüropa-Unio kaj 
per publika diskutado de la paneüropa 
programo. Unue estis en plimulto la 
opinioj, kiuj deklaris ke Pan-europo 
estas ideala sed utopia celo. Ci tiu fazo 
ne daüris longe. Car Paneüropa-Unio 
fcrovis baldaü rilatojn al la eüropa po- 
litiko kaj ties gvidantoj.

En somero 1924a mi direktis en la 
nomo de Paneüropa - Unio malferman 
leteron al la novelektita f’ranca deputit- 
aro1). La unua respondo de 1’ oficiala 
Francujo venis post tri monatoj, en 
oktobro 1924a. kiam la nova ministro- 
prezidanto Eduardo H e r r i o t  la unuan 
fojon propagandis per eminenta parolado 
okazinta en la „Sorbonne“ la ideon de 
Unuiĝintaj ŝtatoj de Eŭropo; la germana 
ministro por eksteraj aferoj d- roSt re-  
s e m a n n  respondis interkonsente al ĉi 
tiu iniciato; per tio estis malfermita la 
internacia diskutado pri ĉi tiu temo.

Je sama tempo estis la diskutado pri 
Pan-Eŭropo unu el la ĉefaj program - 
punktoj de la 23a pacifista mondkon- 
greso en Berlin2).

El la izolaj voĉoj, kiuj en 1924a 
pledis por Pan-Eŭropo, fariĝis en 192f>a
---------------------------------  #

*) .Kampf um Pan-Europa“ (batalo pro 
P. E.) ĉap. 3. Pan-Europa Verlag Wien 1925.

*) „Völkerbund u. Paneüropa* (Ligo de nacioj 
kaj Pan-Eüropo) Pan Eüropa Verlag, 1925.

forto horo. Post la memorinda parolado 
de Herriot la 29an de januaro 192f>, 
kiu estis entuziasme aklamita de la 
francaj deputitoj, venis 170 respondoj 
de gvidantaj eüropauoj.3) La plej multaj 
el ili estis konsentaj.

Inter la gvidantoj de Eüropo, kiuj 
la paneŭropan unuiĝon aprobis aü per 
publikaj paroladoj, aŭ ĉe intervjuoj aü 
per artikoloj, troviĝas viroj k. e. B r i a n d, 
Pa i n l eve ,  J o u v e n e l ,  L o u c h e u r ,  
Ca i l l a u x  (kiu. same ki e l Ni t t i  bata- 
las jam de kelkaj jaroj por la Unuiĝintaj 
ŝtatoj de Eŭropo), Marx,  Loebe ,  
Koch,  Si mons ,  Sfor za ,  Skrzjnski, 
Masaryk, Benes, Vandervelde, Seipel, 
Renner.

Per ĉi tiuj paneüropaj manifestoj depo- 
litikaj gvidantoj de Eüropo akiris la 
paneüropa problemo novan, aktualan 
pozicion. La demando ne plu estas: ĉu 
sed ki e l  kaj kiam.

Por kelkaj estas la plej grava la po- 
litika-pacifista flanko de la problemo 
kaj ili preferas la nomon „Unuiĝintaj 
Statoj de Europo“ ; la aliaj preferas la 
ekonomian parton de la programo kaj 
la nomon „eüropa doganunuiĝo“.

La plej grandaj estas la opinidiferencoj 
koncerne la a n g l a n  d e m a n d o n :  ĉu 
Anglujo povas fariĝi eüropa federacia 
ŝtato, sen risko al sia mondpozicio? 
Nur Anglujo mem povas respondi al ĉi 
tiu demando pri sia sorto. Oia respondo 
estos verŝajne kompromiso. Locarno 
aludas al tio. Oar dum la intertraktadoj, 
okazintaj en Locarno, Anglujo esprimis 
sen dubo, ke ĉi tiu garantia kontrakto 
estas la plej ekstrema garantio, kiun 
ĝi povus havigi al Eüropo, sen risko 
de sia imperio.

La brita politiko kontraüe de Pan- 
Eüropo estas do: aliĝo, ne eniĝo; milit- 
kontraktintaj ŝtatoj (Entente), ne fe- 
deracio.

Anglujo volas la eüropan pacon, por 
esti libera pro solvo de siaj grandaj 
imperiaj taskoj sur la bordoj de la 
hinda oceano.

Sed ĝuste tial, ĉar pri la demando

8)Zeitschrift(revuo) „Pan-Europa II.* 1/3,6/7.
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de aliĝo de Anglujo al Pan-Eüropo 
estas la vorfco de Anglujo mem decida, 
ne estu la angla demando kaüzo de 
disiĝo de 1’ kontinenta unuiĝmovado, eĉ 
ne malgraŭ ĉirilataj opinidiferencoj de 
paneŭropanoj.

♦
Kun la konsento de eüropaj gvidantoj 

al Pan-Eŭropo komenciĝis la paneüropa 
araasmovado. La gazetaro de ĉiuj partioj 
interesiĝis pri la problemo kaj diskutis 
ĝin kaj la ideo estis entuziasme apro- 
bita ne nur de liberalaj kaj socialistaj 
demokratoj de Eüropo, sed multoble 
eĉ de reprezentantoj de naciaj kaj kon- 
servativaj tendencoj. Inter la politikaj 
partioj de Eüropo estis la unuaj la s q -  
cialdemokrata kaj demokrata partioj ak- 
ceptintaj la Unuiĝintajn ŝtatojn de Eüropo 
en sian partian programon.

La I n t e r p a r l a m e n t a  Un i o  en 
aütuno 192f>a decidis labori por realigo 
de eŭropa doganunuiĝo.

Multaj unuiĝoj, ĉefe reprezentantoj 
de la eüropa junularraovado deklaris sin 
por Pan-Eüropo.

Estiĝis p a n e ü r o p a  l i t e r a t u r o ;  
same ankaü novaj gazetoj kaj unuiĝoj, 
kiuj laboras por la paneüropa ideo laü 
diversaj metodoj kaj nomoj.

Ankaü la eüropaj naciekonoraoj, post 
la nialsukceso de P Ruhr-politiko, ko- 
mencas kompreni la bezonon de pan
eüropa ekonomio. Okazis jam ĉirilataj 
konferencoj, priparoladoj kaj interkon- 
sentoj kaj ili ricevas pli kaj pli kon- 
kretajn forraojn.

Por la publika opinio, por kiu antaü 
tri jaroj Pan-Eüropo estis io fremda 
kaj utopia, estas nuntempe Pan Eüropo 
aü problemo, aü programo.

Esperantigis d-ro Sos.
R i m a r k o : „Pan-Eüropa“ de R. N. Couden- 

hove-Kalergi,4) estas unu el la plej eminentaj 
verkoj, aperintaj en la lasta tempo. Ĝi detale 
kaj tre mstruige pritraktas la gravan pro- 
blemon de unuiĝo de statoj sur la eüropa 
kontinento kaj ties rilatojn al aliaj ŝtataj 
organizoj.

La eüropa problemo estas: „ĉu en sia 
politika kaj ekonomia diseco Eüropo povas 
gardi sian pacon kaj 9ian memstarecon kon-

4) Pan-Europa Verlag. Wien 1923,

trau la kreskantaj ekstereüropaj mondhegemo- 
nioj — aü ĉu ĝi estas devigata organizi sin 
kiel ŝtatligo por savi sian ekzistencon?“

La verko estas tradukita en Esperanto kaj 
entenas ankaü ĉiujn ŝanĝojn kiuj estis necesaj 
post apero de la unua eldono de la germana 
originale», pro aliiĝo de kelkaj gravaj aferoj 
en la sfero de mondpolitiko.

La verko espereble baldoŭ aperos. S.
Rim. de red. La tündamenta programo 

de la Paneüropa movado: „La Paneüropa
manifesto“ aperis eldonitadeWallishausser’sche 
Buchhandlung. Wien. I., Lichtensteg 2, tra
dukita de d-ro Sös. Por subteni la movadon, 
la eldonejo disponigas la brosuron al legantoj 
de A. E. je la prezo da 30 grosoj (anstataü 60 g).

La oficejo Paneüropa Unio petis nin, al- 
meti al A. E. aliĝilon. Ni tion faras. Oiu aliĝ- 
anta samideano bonvolu nepre noti sur ia 
aliĝilo la vorton: Esperantist(in)o.

Propono pri Esperanto- 
Radio-Informservo.

Mi opinias, ke la progresoj de Es
peranto ne estos pli grandaj en estonteco 
ol en la lastaj jardekoj — se ni ne el- 
uzas pli ol ĝis nun la m o d e r n a j n  
p r o p a g a n d i l o j n ,  precipe Iladion.

Jen mia propono: la ĉefa disaüdigo- 
stacio de ĉiu lando disaŭdigu ĉiun tagon 
je certa tempo la plej gravajn sciigojn 
el sia ŝtato mallonge en Esperanto. Kiam 
ekz. Berlin finis sian 3 aü 5minutan 
disaüdigon, tiam sekvu samforme per 
novajoj el sia lando Paris, post kelkaj 
minutoj London ktp. Memkompreneble 
la ĉiutagaj disaüdigoj devas okazi regule 
je preciza minuto laü firma plano. Mi 
proponas internacian interkonsenton pri 
ĉi tiu afero en internacia radio-kongreso.

La avantaĝo de mia propono: ĝia 
realiĝo ne nur evidente montrus la grav- 
econ kompreni Esperanton al la radio- 
aüskultantoj, sed ankaü kaj precipe al 
la redakcioj de la gazetoj, kiuj posedas 
radio-aparatojn. El mia longjarajurnalista 
praktiko mi scias, ke oni nun bezonas 
ekz. en Germanujo por la radioaparatoj 
redaktorojn scipovantajn perfekte la 
anglan, francan, hispanan, italan kaj 
aliajn lingvojn por ricevi pripolitikajn, 
prisportajn ktp. sciigojn.

Se mia propono realiĝus, multaj re- 
daktoroj subite ekkonus la utilecon de
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Esperanto, lernus kaj akcelus ĝin. Ni 
gajnu radion kaj gazetaron, tiam necese 
sekvos la lernejoj en ĉiuj kulturŝtatoj 
kaj ni posedos la raondon!

E. Wagenbreth,
ĵurnalisto, Elze-Hannover (Germ.)

Internacia Scienca Asocio 
Esperantista.

Metodo de propagando en la scienca kaj
teknika gazetaro.

En antaŭa noto (vid. Heroldo n-ro 92*1925), 
ni proponis metodon por utiligi resumojn de 
artikoloj redaktitajn en Esperanto.

Tiel la direktoroj de la revuoj interŝanĝas 
tiojn resumojn, ĉiu ricevas la resumojn de 
ĉiuj 8amfakaj revuoj.

Sed se ekzistas en iu fako centra inter
nacia organismo: federacio, asocio, oiicejo ktp., 
pli taŭga solvo estas, ke ĝi publikigu mem 
aŭ per kontrakto kun eldonisto la senmankan 
aron de tiuj Esperanto-resumoj, senditaj al 
ĝi de ĉiuj samfakaj revuoj.

Post kiam la interŝanĝado estos organizita 
kaj montros profiton. om devos klopodi por 
atingi tiun alcentrigitan publikigadon certe 
realigatan estonte, kiam Esperanto estos uni
versale uzata.

Ĝi ebligos al ĉiu fakisto, koni la verkojn 
faritajn aŭ komencitajn en ĉiuj landoj pri 
demandoj, kiujn li prilaboradas; kaj pli gene
rale li povos konstati la temojn nune plej 
interesindajn kaj faritajn progresojn en tuta 
mondo. Pro tio, tiu kompleta bibliografia 
verkaĵo havos multnombrajn legantojn kaj 
abonantojn (fakajn bibliotekojn, lernejojn kaj 
institutojn). Kunlaboru!

*

Fondo de biblioteko porpropaganda.
Por pli facile propagandi en la sciencaj 

kaj teknikaj rondoj, la Internacia Scienca 
Asocio Esperantista bezonas bibliotekon, kon- 
sistantan el ĉiuj libroj kaj brosuroj jam el- 
donitaj en Esperanto pri iu scienca aü 
teknika temo; ĝi alvokas ĉiun, kaj speciale 
la eldonistojn de E.-verkoj, ke ili kolektu la 
tiaspecajn dokumentojn, kaj ilin sendu al la 
ĝen. sekr. de Scienca Asocio 35, Rue du Som- 
merard, Paris.

S. A. danke ilin ricevos, kaj repagos la 
sendelspezojn al ĉiu donacinto.

Pri pagotaj libroj faru proponojn al la 
ĝen. sekr., kiu akurate respondos, ĉu la verko 
mankas aŭ ne en la jam ekzistanta doku
mentäre.

Kun antaŭa danko
Rollet de 1’ Isle

35, rue du Sommerard, Paris V. 
*

Aga! Grava afero!
La „Internacia Konferenco por uzado de 

Esperanto en la puraj kaj aplikitaj Sciencoj“ 
(Paris, 14 —16. majo 1925) unuanime akeeptis 
jenan rezolucion (propon. Behrendt, Berlin):

Responde al la danke akeeptata propono 
de la Germana Ligo de teknika sciencaj unu- 
iĝoj, transdonita de ĝia delegito s-ro Behrendt, 
la konferenco decidas peti la kompetentajn 
organizajojn de la Esperanto-movado, ke ili 
kolektu adresojn de teknikistoj kaj scienculoj 
interesataj pri tekniko, por aperigi teknikan 
internacian gazeton en Esperanto.

La citita Germana Ligo estis reprezentata 
ankaü en la XVIIa Universala Kongreso de 
Esperanto (Geneve, 2 .-7 . aügusto 1926) per 
sia Cefsekr. dro Freitag, kiu proponis al la 
kongreso samsencan rezolucion unuanime ak- 
ceptitan.

Sekve: Germana Ligo de teknika-sciencsy 
unuiĝoj (Deutscher Verband technisch-wissen
schaftlicher Vereine) estas preta, aperigi tek
nikan gazeton en E., se £i ekhavos suliĉe 
ampleksan adresaron de teknikistoj, inßenieroj 
kaj teknike interesataj perBonoj generale, ĉu 
scienculoj, ĉu industriistoj, kiuj kapablas legi 
Esperanton. Por starigi tian adresaron, helpu 
la rezolucio. — La gazeto estus sendata 
senpage al ĉiu konata adreso de la pridirita 
speco. De la esperantistaro dependos, 6u la

?ropono de la Germana Ligo estos realigebla.
!iu serioza, praktika esperantisto komprenos, 

pri kio temas. Se la adres koiektado ne donos 
sufiĉan rezulton, grava momento ne estos 
ekspluatita. Kaj poste — simile favora situacio 
por praktika uzo de Esperanto en tekniko 
•verŝajne ne revenos! Informoj de: Deutscher 
Verband technisch-wissenschaftlicher Vereine, 
Berlin NW 7, Sommerstraße 4a; tien oni 
ankaü sendu la adresojn.

De vi dependas grava > progreso en la 
Esperanto-movadol Agu rapide!

Behrendt .

Nova Esperantista Entrepreno. ius fond- 
iĝis en Londono akeia kompanio sub la titolo 
„The Esperanto Institute Limited“, por ak- 
celi la progreson de Esperanto pere de ĝia 
p r a k t i k a  ap l ikado  kaj  uzado.  La direk
toroj estas s-roj H. Boll, Charles H. Edmonds,
F. L. Jones, F. R. Shelton, G. T. Smith kaj
F. E. Wadham, kies nomoj estas bone-konataj 
de multaj samideanoj tra la mondo. La kom
panio estas lege registrita.

Jam funkeiantaj fakoj estas reklamagentejo, 
vojaĝagentejo kaj libroeldonejo. La kompanio 
estas oficiale difinita kiel Tutmonda Disvend- 
agentejo por la Esperantaj Gramofondiskoj 
„Linguaphone*. Siatempe ĝi difinos agentojn 
en ĉiu lando por peri rilatojn. La adreso por 
leteroj estas: The Esperanto Institute Limited, 
Welwyn Garden City, Herts., Anglujo.

Pasko en Rouen (Francujo). La nove-
fondita akeia kompanio en Londono, The

*
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Esperanto Institute Limited, aranĝos esper- 
autistan karavanon por britoj al Iiouen. kiu 
alvenös en tiu urbo vendredon 2 an de aprilo 
tagmeze kaj iorlasos ĝin lundon ö-an de aprilo 
vespere. Dum ĝia restado en Rouen la kara- 
vano loĝos en bela, komforta pensiono kaj 
partoprenos automobilajn ekskursojn al la

malnova normanda urbeto Caudebec. ankaü 
al la urbetoj Les Andeleys kaj Junieges. 
Esperantistoj el aliaj landoj povos gastigi en 
la sama aü apuda pensiono je modera prezo. 
Sin turni al The Esperanto Institute Limited. 
Welwyn Garden City, Herts., Anglujo.

Austria Esperanto-Delegitaro
Bisamberg bei Wien, Nr. 248.

Prezidantarkunsidoj de A. E. D.
okazis la 5-an kaj la 12-an n. m.

Paska kunveno cn Locarno.
Intern. Centra Komitato en konsento 

kun Konstanta lieprezentantaro kunvokis 
la reprezentantojn de la naciaj kaj fakaj 
societoj, la komitatanojn kaj ĉefdelegitojn 
de U. E. A. je pasko al Locarno por 
komuna laboro.

Gravaj kaj urĝaj propagandaj aferoj 
estas pridiskutotaj.

Koncerne interuajn aferojn : Du raem- 
broj de C. K. kaj la estraro de K. R. 
estu rebalototaj. Du naciaj societoj pro- 
ponis ŝanĝon de la regularo, afero, kiun 
oni pli bone interparolas antaü skriba 
voedono.

La kunveno komenciĝos la 3. aprilo 
je la kvina en la salono, kie la fama 
packontrakto inter Germanlando kaj la 
okcidentaj potencoj estis subskribata. Gi 
daŭros ĝis G. aprilo 18 a vespere.

A. E. D. delegis sian prezidanton al la 
kunveno.

Por A. E. D.
Oech S t e i n e r

ĝen. sekr. prez.

La unua geedziga soleno 
Esperantlingva en Austrio.
Lunde la 22. februaro okazis en la 

geedziga kapelo de Schottenkirche en 
Wien la geedziĝo de s*ano Walter Smital, 
prez. de E. D. W. kaj parolanto de la 
Radio-E.-kurso ktp. kun samideanino 
d-ro Liane Doraonkos, univers. asistantino,
2. kasist. de A. E. D. ktp. Ceestis la 
profundimpresan akton nur la familianoj 
kaj plej intimaj geamikoj de la paro, inter 
ili direktoro Schamanek, membro de la 
ŝtata ekzamenkomisiono por E.

La eklezian akton celebris lia raoŝto 
P. Wolfgang Nedwid, prioro de la skotaj 
monahoj en Wien, prez. de A. K. L. E., 
kiun asistis lia moŝto P. Franz Mestan, 
provincialo de la piarista ordeno en 
Aüstrio, membro de la ŝtata ekzamen
komisiono por E., prez. de I. K. U. E. 
Rimarkinda kaj surpriza por la ĉeestantoj 
estis, kiam P. Wolfgang alparolis la paron 
en Esp. kaj nur por la akto mem uzis 
lau la eklezia regularo la latinan kaj 
germanan lingvojn.

Lia moŝto menciis, ke la fianĉo elektis 
sia ĉefa laborkampo „nian sanktan aferon 
Esp.“

Ankaŭ la finpreĝo okazis en Esp.

Ni köre gratulas la paron. 
por A. E- D.

Cech S t e i n e r
ĝen. sekr. prez.
La ĉiam belpemajn kaj oferemajn helpantojn 

ni elkore gratulas kun la peto de plua kun- 
laboro. La redakcio.

Stenograliistoj!
Same grava kiel por mondhelplingvo estas 

f u n d a m e n t a  unueco  de 1’ s i s t emo  por 
stenografio. Tuj kiam en Aüstrio la nova nun 
devige instruata unuecsistemo stenografia estis 
enkondukita. kelkaj samideanoj adaptis ĝin 
por E., por ke la E.-lernontaj gelemejanoj sen 
plua studado de alia sistemo povu apliki ste- 
nografion por E.-interrilatoj. Oar la ideoj de 
tiuj autoroj pri detaloj speciale E.-lingvaj estas 
diversaj, necesiĝos interkonsiliĝo antaü la de- 
finitivigo. Kunlaboremuloj anoncu sin al A.E D.

Landkonferenco por Niederösterreich.
La 10. aprilo je la 15. en St. Pölten, gastejo 

Pasterer, Ranzonig. Invititaj estas 35 grupoj 
kaj rondoj per speciala cirkulero. Sendu 
certe delegitojn aü, se tio neeble, almenaü 
skribajn raportojn pri la E.-movado en via 
distrikto! Goldmann, landestro.
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Generalkunvenoj okazis:
Aüstria Katolika Ligo Esp. 31. jan. Elektita 

estraro: s-ro mosto prioro, urbdekano 
pastro W. Nedwid. prez.: L. Chiba kaj s-ino 
E. v. Kubin, vicprez.; f-ino V. Loitzenbauer, 
sekr.; f-ino A. Tomasek, bibl.; konsilanto
G. Linser kaj A. Deistler, kaB. krome la 
sin-inoj K. Mayrleb. L. Pibu9 kaj Dietrich 
kaj s-roj d-ro VValka, Huber, Mudrak kaj 
Weber. Post la oficiala parto. dum kiu 
la anoj estis urĝe invitataj al abono de 
„A. E.“ kiel devo, sekvis amuza parto 
bonege sukcesinta. Pli ol lßO pers. ceestis.

„Bohema Elubo Esp.“ 24. II. 1926, XV., Tur- 
nerg. 25 (narodni dum). Honora prez. prof. 
d-ro Hugo Jokl; gesam-oj Franc kaj Me- 
liŝova, prez.; Oerny kaj Janaüsek. sekr.; 
Kesslerova. ka8.; Hejdovä. bibl.Prockas- 
kova kaj Hejda. reviz.

„Esp.-fakgrupo de naturamikoj“ 2. III., III., Ra- 
detzkystr. 23 (kafejo). Prez. — Oech; sekr. — 
Hinterreiter; kas. — Klein, hin la unua jaro 
de la ekzisto okazis 56 ekskursoj, 600 par- 
toprenintoj.
Generalkunveno okazos:

E.-societo St. Pölten, la 10. aprilo je la 16. en 
gastejo Fürsatz, Wienerstr. Poste je la 20. 
en gastejo Kraus, Wienerstr. dancado.
>Tov»j grupoj:

Linz (fond. 19. II.). Prez. — d-ro Franz Meguscher, 
prof. de la komerca akademio; vicprez.— 
policinspektoro Meisleder (landestro por 
Oberösterreich); sekr.— .Johan de Schmid 
(Holandano) kas. — s-ino Eberhardt.
>*untempaj kursoj;

Gramat-Neusiedl, gvid. oficisto Hans Svehla.
Graz. D-ro Halbedl gvidas kurson por soldatoj 

de la brigado Stirio n-ro 5 (32 partp.) 
en instruejo de Lazarett-kazerno (lumigon 
kaj hejtigon disponigis la kazernkomando 
senpage) kaj alian en „Katholischer Volks
bund“ (30 ptp ); W. Rogier en Wieland- 
lernejo.

Krems, 3 inter ili 1 kun instruistoj — Steiner.
Linz, gvid. policinsp. Meisleder.
Oberschützen(Hurgenland|,gvid. prof. d-ro Baxa.
Rust a. Neusiediersee, gvid. prof. Morascher.
Steyr, en realgimnazio — prof. d-ro Eggermann.
Voitsberg. (Stirio.) Post Propaganda parolado 

— lerneja konsilanto Schöpfer.
Wien, „ General direkcio de Bundesbahnen“ 

(Wagenleitung), gvid. ĉefrevidento Jüptner.
„Sudfervojo“, 4 — gvid. Steiner.
„Tutmonda Polica Ligo“, gvid. policinspektoro 

Hirz. *
Oeĥl in gvaj:

Wien : En ĉeha realgimnazio — prof. d-ro Jokl; 
en la ejo de „Bohema Klubo Esp.“ — Franc; 
en Floridsdorf — Panchartek.
Ko n versac i a :

Kafejo Egkher, VII.. Lerchenfelderstr. 23, ĉiun 
jaudon je la 19a — Klausberger kaj Mair.

Finitaj knrsoj :
Knittelfeld, 60 partopren , plejgrandparte fer- 

vojistoj — fervojinspektoro Santler.
Paroladoj:

Innsbruck: En „Urania* 18. III. — d-ro Blaas. 
Aranĝoj ĉe:

„Danubio“, ĉiun 1. kaj 3. lundon lumbild- 
parolado.

„Junularo“, 17.111. „Okultismo“ (Braun), 81. Hl. 
„Verkistoj el Trecento“ (Klein), 7. IV. 
„Popper-Lynkeus“ (Nebenzahli. 14. IV. 
„Vojaĝo traGermanlando“ (Dan— Breslau). 

„Unua Ksp.-Unuiĝo“, 19 III. „La vilaĝo sen 
viroj“ (s-ro Rentmeister); 26. III. „Libera 
programo“.

Imitinda ek/.emplo.
Kial oni en Linzer Tagblatt subite povas 

legi regule ion pri E ? Car nia diligenta kun- 
laborantino f-ino Sofie Cipera, instruistino. en 
Großramlng interrilatigis sin kun la redakcio 
kaj represigas nian rubrikon „El tuta mondo“. 
Regule ŝi sendas al ni la koncernajn eltranĉ- 
ajojn. Je la nomo de 1' E.-movado, kiu tre be- 
zonas tian e fekt ive  va loran  subtenon, 
koran dankon al ŝi!

Atentu! Teil 4 a akto, 3a sceno.
Rapidalpaŝa8 homon morto 
Templimon ne disponas li,
En vojomez’ ekfalas li 
De plena viv’ ĝ'\ lin forŝiras.
Cu kun prepar’ aü ne por iri 
Antaŭ juĝist’ li stari devas.

Tial estas sian vivon asekurigi ĉiam pruvo 
de saĝa antaŭvidado, sed precipe familiestro 
ne estas sen kulpo, se Jia vivo ne estas 
asekurita.

Asskurojn je speciale bonaj kondidoj por 
gefratoj de la verda stelo per F. Strubecker, 
Wien, III., Schützengasse 3, eksoficiro, kun- 
laboristo 6e unua asekurentrepreno, fondita 
1824. Senkostaj informoj kaj proponoj buŝe 
kaj skribe. Por tio estas necese: Antaü- kaj 
familia nomoj ; jaro. monato, tago de naskiĝo; 
profesio, adreso, kiam kaj kie parolebla.

__ _ £

Waldemar Bonaeis, Solandro. Tradukis
d-ro E. Sos. Eid. Paul Knepler (Walliß- 
hausser’sche Buchhandlung), Wien, I., Lichten- 
steg 1. 48 pĝ, prezo 3 1 60.

W. Bonseis estas unu el tiuj modernaj 
germanaj verkistoj. kiuj prave meritas, esti 
konigatüj pere de nia lingvo al internacia 
legantaro. Li ĉerpas el la plena vivo kaj 
pentras siajn karakterulojn koncize kaj träfe 
per akraj konturoj. Originaleca sed tarnen 
fluanta kaj facile komprenebla stilo kaj indi- 
vidua lingvajo distingas liajn verkojn. S o 
l a n d r o  trovis en nia eamideano d-ro Sös la 
ĝustan kaj kompetentan interpretanton. Mi 
varme rekomendas la broSureton.

Fr. Zwach-Wien.
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Karel Oapek: R. V. R. (Rossumaj Uni
versal Robotoj.) Kolektiva dramo je enkon- 
duka komedio kaj 3 aktoj. Laŭ la Illa ĉeiia 
eldono eaper. kaj eld. Moraviaj Esperanto 
Pioniroj. Olomouc 1926 (109 paĝoj, prezo 
8v, fr. 2‘40, havebla ĉe nia administr.).

La Esperanta literaturo konsiatu aŭ el 
originaloj, aŭ el tradukoj de verkoj de fame 
konataj aŭtoroj. Ciam estu interesa la Esper
anta libro. öi estu ne nur pro lingvn flanko 
leginda, sed eĉ pro la enbava. Gi estu aŭ 
bona bildo de la nacia vivo, aŭ laŭ sia esenco 
internacia. H U. lt. estas libro, kies originalo

Sovus esti skribita plej konvene en Esperanto.
ank' al la lingvosperto de la tradukintoj oni 

ĝin ankaŭ legas, kvazaŭ originalon. La stilo 
estas klara, la traduko preciza.

La venonta eldono nur jenon konsideru: 
Anstataŭ: „Rossumaj Universal Robotaj“ estu 
pli Esperanta: „Racian’ Universal Robotuloj“. 
Paĝo 29. «. . .  estadis io bona en servado kaj 
io granda en humiligo* estas preseraro an- 
stataŭ „humiliĝo“, sed pli bona estus „subiĝo“. 
Paĝo 51. „Al homoj.kiuj havas principojn, oni 
ne devus doni influon al aferoj de tiuj ĉi mondo.“ 
Pli klnraestu8: r . . .  oni ne donu..“ Paĝo 57 
„Nun ĝojas min ree la mondo“ „ .. ĝoiigas“, 
paĝo 58. „Post kiam la uzino estus haltigata 
dum unu monato, Robotoj estus surgenuiĝontaj 
antaŭ ni.“ Pli simpla estus: »Se la uzino estus 
haltigata por unu monato. la Robotuloj devus 
ekgenui antaü ni.“ Paĝo 69. „Eble ni estas de 
longe mortaj kaj revenas nur“ anstataü „ . . . 
niortintaj kaj revenas nur.“ Paĝo 71. „Ah estas 
terure esti „mortau anstataü „mortinta.“Paĝo87. 
»Pli multe de spaco po Robot“ anstataü »da 
spaco.“ Paĝo 88. „Se oni mallermas la pordon. 
en la fundo estas videbla senfina vico de pluaj 
laboratorioj“, estus pli bone: „ . . . en la fono 
estas videbla vico da laboratorioj “ Paĝo 89. 
„Ho, mi ne suteros tion“. anstataü „mi ne el- 
tenos tion“. Paĝo 91. „Haüto ne adhesas al 
karno“ pli kutima estas „ . . , ne alkuŝas al 
karno.“ Paĝo 104. „ . . .  kaj kreis Dio homon 
al eia bildo- pli ĝuste: „ . . . la homon lau 
sia bildo.“ Paĝo 108. „Serio de satiraj bildoj“ 
devas esti „serio da bildoj.“

Generale oni devas diri, ke estas granda 
ĝojo legi Esperantan tekston. kies aütoro ne 
volis pruvi sian artisman lingvan ekvilibristikon, 
sed penadis klasike kompreneblan Espernnton 
antaumeti.

Pro la bonega enhavo, pro la Esperanta 
Esperanto de la libro, ne manku tiu ĉi valora 
verko en via libraro, kara samideano.

D-ro Hugo Jokl-Wien.

„Informilo por jnnaj esperantLstoj“ sen- 
aga aldono por abonantoj de „Esperantista 
unularo“, 48paĝa riĉenhava bona broŝureto. 

Interesuloj antaŭpaginte unu poŝtrespond- 
kuponon ricevos ĝin de Esp. Junularo A. Neu- 
pert. Leipzig-Möckern. Wedellstr. 17.

Regpondoj al kontraüreligiaj paroloj de
Msgro de 86gur, laü la germana traduko de 
P. Henriko Möller S. V. D. (12a eld.), esp.-igis 
d-ro Ad. Halbedl. Eldonejo „Styria“ Graz, 
Aŭ8trio, pĝ. XII —211, prezo bros. 5 aŭ. I. 
(15 l’r. l'rk). Aĉetebla pere de AKLE, Wien, 1.. 
Freyung 5.

Necesega libro en Esperantujo, kie kolektiga» 
tiomda diversideaj homoj. Ni katolikaj esp.-istoj 
tre ĝojas pri la apero de tiu libro defendanta 
nian kredon kontraü atakoj de la malkredo. 
Kune kun „Kvar Evangelioj “ (pastro R. Laisney, 
Paris, Hachette & Cie, 1908; bedaurinde jam 
elĉerpita) kaj la verko »Kie estas la Eklezio 
de Kristo?“ (M. v. d. Hagen, S. J., trad. el 
nederlanda lingvo de f-ino M. Borret, Hago, 
A. N. Govers, 1912) ĝi formas belan apologian 
trion, kiun mi rekomendas kiel veran juvelon 
al Ciuj pensantaj homoj, ftu katolikoj ĉu sinceraj 
nekatolikoj. La verko de la fama m-ro de S6gur 
ne bezonas rekomendon. Por la boneco de la 
traduko garantias la senlaca tradukinto kaj 
la lingvisto prof. Hainschegg (Graz), kiu reviziis 
la verkon. Por bona eksterajo zorgis la eldonejo, 
kies unua E.-eldonajo tiu ĉi libro estas.

p-tro F. Mestan-Wien.
„La regado de ti mein per konscia 

aütosugesto“ de E. Cou6, trad. J. Bore i ;  
Esp. Bibi. Intern, n-ro 83; eld. Ellersiek & Borei. 
Berlin Dresden, 1924; prezo: 0*40 RM.

Jen!! Gratulon al la eldoninto! — El la 
antaüparolo nur kelkajn frazojn: „Ju pli longe, 
ju pli intense ni hksas la atenton al doloro, 
des pli akra ĝi emas (far)iĝi. Male, se ni 
sukcesas deturni nian penson . . .  La realan. 
fizikan parton de malsano ĉiu devas kuraci 
laü -. . la kuraca scienco, hirurĝio, farma- 
ceütiko . . . Sed rilate al la imaga, al la mensa 
flanko, ĉiu malsanulo estu sia propra kurac- 
isto . . .  La memsugesto . . . estas kvazaü alia 
speco de volo; tute malsimila; forto, kiu 
dormas  en „malfortaj temperamentoj“ . . . 
Sed depost la tago, kiam ili ricevis la älosilon 
al la suge8to la forto kontraubatalinta ilin 
(far)iĝas ilia plej bona kunlaboranto kaj ni 
vidas la samajn personojn farantaj mirindajojn 
de energio.“ — Opinio, kion vi volas, pri 
Cou6! La eldono de tiu libreto estas kultur- 
faro de Ellersiek & Borei. Stilo (terminriĉa) 
estas bonega. W. Smital -Wien.

Solvo de la ĉetalira problemo el n-ro 2.
Milde pasas tra la kor’ 
dolĉa harmonio; 
en printempon sonu lor 
eta melodio.
Al floranta idili’ 
flugu vi sonore; 
se renkontos rozon vi, 
ĝin salutu köre!

Tradukis F. Pillath.
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£0* trifft man <&fperantiften tutfc
erhält ^uakiitifte?

Kie oni renkontas E.-istojn kaj
ricevas informojn?

So =  d, Mo 1, Di =  m, Mi =  me, Do =  ĵ, 
Fr == v, Sa =  8.

Esp.-Unio Fervojista. XIV., Avedikstr. 2, Di 
(m) 19 h.

Bohema Klubo Esperantista. XV., Turnerg. 9, 
I. et., Narodni dum, Mi (me) 20 h.

Esp.-societo „Fideleco“, Wäbringer Bürger
cafe, XVIII., Staudg. 1, Di (m) 16 —19 h.

E8p.-soc. „Kulturo“, XVIII., Kreuzgasse 34, 
Cafe Hildebrand, Do (Ĵ) 19 30 h.

Graz.
Esp.-Verein für Steiermark, Bürggasae 16, 

Gaethof (gastejo) „Altes Stadttheater“, Di 
(m) 20—23 h.

Innsbruck.
Arbeiter-Esp.-Klub (Laborista klubo). Südtiroler 

Platz, Hotel Sonne. Do (ĵ) 20—22 h.
Esperanto-Klub. Gasthof „Goldener Greif“, bei 

der Triumphpforte, Mi (me) 20—22 h.
Klosterneuburg.

Esp.-Servo, Martinstr. 59 — 61, gastejo Ebner 
(Leiter: Ebner u. Leidlmayr) täglich (ĉiutage).

Kornenburg.
E.-Verein. Mi (me), Knabenschule 20 h.

St. Pölten.
E.-societo „Nova sento“, gastejo Pasterer 

F (v), 20-22 h.
Wien.

Aü8triaKatolika Ligo Esperantista, I., Freyung 6 
(Pfarrkanzlei), Mi (me) 17 — 19 h.

I. Wiener Esp.-Verein, I., Weihburggasse 12, 
Kasino, Fr (v) 19'30 h.

Aŭstria Pacifista Esp.-Societo, III., Rasumofsky- 
gasse 7, Cafe Zartl. Do (ĵ), 19—21 h.

Esp -Verein der städt. Angestellten Wiens, 
IV., Schäffergasse 3, Sa (s) 18 30—20 30 h 
(den ersten Monatssamstag: Besuch der De- 
legitaro — la unuan sab. de 1’ monato en 
delegitaro.)

„Konkordo“, V., Margaretenplatz 4 (Terrassen
cafe), Do (j) 19-22 h.

Esp.-societo. „Danubio“, VII., Neubaugasse 25, 
Cafe Elsahof. Mo (1) 19-28 h.

Akademischer Esperanto-Verein, I., Universität. 
Zusammenkunft wie (kunvenejo la sama kiel) 
„Danubio“.

Esperanto Bücherstelle d. Freien Esp. Arbeits
gemeinschaft. VII., Lerchenfelderstr. 23; 
Auskünfte (informoj) Täglich 18—19’30 h.

Esp.-Bildungsverein „Supren“. VII., Kaiser
straße 121, Cafe. Fr (v) 18-21 h.

<£mpfel)iett*merte Firmen.
Rekomendindaj firmoj.

E. signifas, ke oni parolas E.-on.
Graz.

Cafe == kafejo:
„Post“, I. Häring, Neutorgasse.

Kornenburg.
Bäckerei =  bakejo:

Karl Luegmayer (E), Albrechtstraße 3. 
Gemischtwaren =  Diversajoj:

Aloia Cisar, Bisambergerstr. 21.
Wien.

Speisehaus =  manĝejo:
Stadttheaterkeller, VIII,, Daungasse 1. 

Zuckerwaren =  sukerajisto;
Franz Prohaska, XII., Premlechnergasse 21.

Mi s e r ĉ a s
geesperantistojn, kiuj volas pasigi la 
libertempon ĉe Adria (9. 7. gis 30. 8.) 

kun mi kaj mia fratino.
Skribu tuj detale al

Sof ie Cipera ,  Grossraming.

Fahrräder 1926
II RADIO I!

Touristen- und 
S p o r t a r t i k e l

NÄHMASCHINEN
mit kostenlosem Stickunterricht 
auch gegen Te i l zah l ungen! !

IX., Liechlensteinstr. 27 
VI., Gumpendorferstr. 67 
IV., WiednerHauptstr. 8

Für Esperantisten 5% Rabatt “mi

RADIO-WIEN (WELLE 582,5)
Esperanto-Kurs jeden Montag und Donnerstag, 19 Uhr 5 Min. bis 19 Uhr 35 Min. M.E.Z.
Die Zeitschrift „Radio-Wien“ (Adr.: Wien, I., Stubenring 1) enthält die ausführlichen 
Stundentexte; außerdem die Programme von Wien, Graz und den wichtigsten europäischen 
Rundfunkstationen nebst Artikeln liter., musikal., populär-wissenschaftl. und technischen Inhalte«.

Vierteljährl.: S 3 50; Einzelhefte: 30 g.
W
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Verlag Paul Knepler (Wallishausser’sche Buchhandlung) Wien I.
Lichtensteg 1.

Soeben erschien die neue Bearbeitung von

Vollständiger Lehrgang der intern. Hilfssprache

v o n  J u l .  G l ü c k  u n d  I>i~. K d m u n d  8 6 s
Ĵ 1 .— 3 0 .  T a u s e n d P r e i s  8  1 7 0  ( M  !•— >
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E s p e r a n t o - D e u t s c h e  8 p r a c h - B i b l i o t h e k
1»e r n u n j ^ e ^ e b e u  v o n  I > r .  E m i l  P tV f l 'e r

Ausgewählte Esperanto - Lektüre
No 1 i ii i* A n f ä n g e r  und  K u r s e

P r e i s  S  —*UO ( 4 0  P f e n n i g e )

g

I

♦

Esperanto-Lehr- und Wörterbücher
Degen, Arthur, Kleines Lehrbuch f. d. Selbst- u. Fern

unterricht. 11,—15. Tausend. 36 8 . geh. 8  1*— 
Dletterle, Prof. Dr. JohM Esperanto-Lehrbuoh f. höhere 

Sohuleit.
I. S p r a c h l e h r e .  1926. 44 8 . Kartoniert 8  150

II. U e b u n g s  S t o f f .  1926. 38 8 . Karton. 8  1*50 
Goldsohmldt, Thora, BlldotabuloJ por la Instruado de

Esperanto. 36 bildoj kun klariganta teksto, ek- 
zercoj. ekzemploj kaj gravaj aldonoj, prilabor- 
itaj de Profesoro D-ro J o h .  D ie t te r le . 3. verbess. 
Auflage. 1928. 104 8 . Kartoniert 6 .— , geh. S. 6*80 

Kreuz, Robert, Esperanto in Handel und Verkehr. All
tägliche und kaufmännische Gespräche, kauf
männischer Briefwechsel. W arenliste. Handels- 
W örterverzeichnis. Kurze Sprachlehre. 112 8 . 
Kartoniert 8  8*40

Lippmann, Walter, Dr. Zamenhofs sprachllohe Gut
achten. — Lingvaj Respondoj — in deutscher 
Bearbeitung mit Ergänzungen u. E rläuterungen. 
1921. 70 8 . Kartoniert S 2*35

Stark, Emil, Elementar-Lehrbuch d. Esperantosprache.
8 . duchgesehene Aufl. 1925. 104 8 . Kart. 8 . 2*55 

— W örterverzeichnis dazu 48 Seiten. Geh. S. — 85 
Streidt, Georg, Esperanto-Lehrbuoh für Volksschulen. 

Auf Grundlage der Anschauung und des E rleb
nisses. In zwei Teilen mit 30 Bildern. Herausge
geben von Sprachlehrer G . S t r e i d t  unter Mitwir

kung v. Prof. J o h .  D ie t t t r le  u Lehrer A r t h u r  D e g e n .  
T e i l  1 s U n t e r s t u f e .  5., durcbgesehene AuH.

1926. 52 Seiten. K artoniert. 8  1**0
T e i l  II:  O b e r s t u f e .  1922. 66 8 . Kart. 8  1*50 

Velten, Wilhelm, Elementar-Lehrbuch der Esperanto
sprache. 3., durcbgesehene Auflage. 1922. 223 8 . 
Geheftet. 8  3*40
Schlüssel dazu m it ausführlichem alphabetischem  
Sachregister. 68 Seiten. Geheftet. 8  1*70

Wörterbücher:
Bennemann, P*. Esperanto-Handwörterbuch, 1. Teil: 

Esperanto-Deutsch. 1923. 176 8 . Gzlbd. S 6*80 
II. Teil: Deutsch-Esperanto. Erscheint im
Mai 1926.

Hirts Esperanto-Taschenwörterbuch Esperanto- 
Deutsch und Deutsch Esperanto. Für den täg 
lichen Gebrauch. 1925. ISO 8 . Kart. 8  2*—

Wüster, EuQen. Masohlnentechnisches Esperanto-Wör
terbuch der Grundbegriffe Esperanto-Deutsch und 
Deutsch-Esperanto. 1923. XIV, 89 S. K art. 8  3.40 

— Enzyklopädische« Wörterbuch. Esperanto-Deutsch.
Erscheint in etwa 7 Teilen. Teil I (A—Ĉ) S 26*50

Teil II (Ĉ -F )  8  25.50 
Teil III und folgende in Vorbereitung. Probe
seiten kostenfrei.

Ausführlicher Katalog auf Verlangen kostenfrei.

Ferdinand Hirt & Sohn, Esp.-Abt., Leipzig. Salomonstr. 15
Vertriebsstelle für Österreich und Ungarn:

Buchhandlung Kudolf Foltanek, Wien I., Ballgasse 6, II (nächst dem Stephansplatz)

Posedanto, administranto, eldonanto kaj respondeca redaktoro Hugo Steiner, Bisamberg 248. 
Presejo: Gesellschafts-Buchdruckerei Brüder Hollinek, Wien III, Steingasse 25.


